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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan dan hasil tanaman 

selada (Lactuca  sativa L) terhadap berbagai komposisi media organik. Percobaan  

dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Nopember 2017 di kelurahan Rembiga 

Mataram. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri dari dua faktor yaitu faktor komposisi 

media organik yang terdiri dari 7 aras perlakuan  dan aplikasi pupuk organik Bio-Exstrim 

yang terdiri dari 2 aras perlakuan. Kedua faktor perlakuan diatas dikombinasikan sehingga 

diperoleh 14 perlakuan. Setiap perlakuan diulang 5 kali. Data hasil penelitian dianalisis 

menggunakan analisis sidik ragam  pada taraf  nyata 5%. Laju pertumbuhan tinggi tanaman 

dan jumlah daun, dianalisis menurut regresi korelasi linier menggunakan microsoft excel dan 

aplikasi  minitab  pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor  

komposisi media berpengaruh terhadap semua  parameter  pengatan  yaitu, laju pertumbuhan 

tinggi, laju pertambahan jumlah daun tanaman, umur panen dan berat berangkasan basah 

tanaman.  Faktor pupuk berpengaruh  terhadap laju pertumbuhan tinggi dan umur panen 

tanaman selada. Interaksi  kombinasi perlakuan berpengaruh terhadap laju pertambahan  

tinggi dan umur panen tanaman selada. Kombinasi perlakuan TSLB1 (tanah+slury dengan 

pupuk bio-exstrim sesuai rekomendasi menghasilkan laju pertumbuhan tinggi, jumlah daun 

dan umur panen lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya.  

 

ABSTRACT 

 This  study  aims to determine the response of the lettuce growth and result  to  

several ingredients of organic media. The researt was conducted on September  until 

November  2017 in Rembige,  Mataram. This  study using  exsperimental method design  with  

completely randomize design with factorial such as 2 factor each ingredient of organic media 

factor there are 7 treatments and the aplication of  organic Bio-exstrim fertilizer such  as  2  

treatment. Each of the factor  treatment repeat 5 times. Data of observation result in analysis 

using analysis of variance (ANOVA) in  advanced test using  5%  level. The growt of plant 

tall and the number of  leaf  are  analysed by linier corelation of regresion used ms exel and 

minitab aplication on 5% level advanced test. The result of the  research  showed  that  the  

factor of ingredient of media is affected to all of the parameters such the growth plant tall, 

the increase of the number of leaf, harvest age and the weight of plants. The fertilizer factor 

is affected to the growt of plant tall and the harvest age of the lectuce. Interaction and 
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combination of  treatment  are affected to the growth of plant tall and the harvest age of 

lectuce. Combination treatments of  TSLB1 (soil+slurry+ bio-exstrim fertilizer as 

reccomended given higher growht of plant tall, the number of leaf and the harvest of age 

higher than the ather treatments. 
 

Kata kunci: Media organik,  Pupuk, interaksi, Tanaman selada (Lactuca sativa L.)  

Keyword: Organic Media, Fertilizer, Lettuce Plant (Lactuca sativa L.) 
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PENDAHULUAN 

 

Selada (Lactuca sativa L.) merupakan salah satu sayuran daun yang digemari oleh 

masyarakat, dikonsumsi dalam bentuk segar. Selada memiliki banyak manfaat antara lain 

dapat memperbaiki organ dalam, mencegah panas dalam, melancarkan metabolisme, 

membantu menjaga kesehatan rambut, mencegah kulit menjadi kering dan dapat mengobati 

insomnia. Kandungan gizi yang terdapat pada selada adalah serat, provitamin A (karotenoid), 

kalium dan kalsium (Supriati dan Herlina, 2014). 

Produksi selada di NTB masih belum tersedia, tetapi dengan meningkatnya jumlah 

penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta pesatnya pertumbuhan usaha 

rumah makan, restoran dan hotel, maka kebutuhan sayuran segar semakin meningkat. Jenis 

selada yang banyak diusahakan di dataran rendah dengan temperatur yang cukup tinggi  ialah 

selada daun. Selada memiliki daun yang berwarna hijau segar, tepinya bergerigi atau 

berombak. Selada dataran rendah biasanya memiliki umur panen 30-40 hari setelah tanam 

(Anonim, 2008). Pertumbuhan selada yang pendek tersebut dapat memberikan peningkatan 

produksi sayuran. Hal ini dapat membantu dalam peningktan pendapatan masyarakat. 

Budidaya sayuran, khususnya selada dilakukan secara konvensional, yaitu  masih 

tergantung pada pemakaian pupuk anorganik buatan pabrik, pestisida sintetis dan perangsang 

tumbuh yang cenderung berlebihan dan terus menerus. Hal ini berdampak pada kerusakan 

lahan dan pencemaran lingkungan, disamping itu dampak yang paling berbahaya adalah 

adanya residu pestisida maupun logam berat pada hasil panen, terutama hasil panen yang 

dikonsumsi dalam keadaan segar, seperti buah dan sayur termasuk selada. Alterlnatif yang 

dapat dilakukan untuk perbaikan lingkungan dan meminimalisir dampak negatif tersebut 

adalah dengan melakukan budidaya secara organik yang ramah lingkungan terutama dalam 

memproduksi sayuran.  

Praktik budidaya organik sangat ditentukan dalam penggunaan bahan-bahan dan 

pupuk organik. Jenis-jenis pupuk organik dapat berupa padat maupun cair. Pupuk organik 

padat merupakan jenis pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik seperti daun tanaman, 

rumput, jerami, kotoran hewan dan sampah rumah tangga. Pupuk organik sangat berpengaruh 

dan menentukan sifat fisik, kimia dan biologi tanah, yang akhirnya akan menentukan tingkat 

kesuburan tanah, kesehatan tanah dan produktivitas tanah. Karakteristik umum yang dimiliki 

pupuk organik ialah: kandungan unsur hara yang rendah dan sangat bervariasi, penyediaan 

hara terjadi secara lambat, menyediakan hara dalam jumlah terbatas. Penambahan bahan 

organik ke dalam tanah salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian pupuk kompos, 

pupuk kandang  dan pupuk slury.  

Pupuk kompos berasal dari sampah organik yang telah mengalami proses pelapukan 

atau dekomposisi akibat adanya interaksi mikroorganisme yang bekerja didalamnya. Bahan-

bahan organik yang dipakai seperti dedaunan, rumput, jerami, kotoran hewan dan sampah 

(Purwa, 2007). Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kandang ternak, baik 

berupa kotoran padat yang bercampur dengan sisa makanan maupun air kencing ternak yang 

dibiarkan terdekomposisi di dalam kandang ternak. (Samekto, 2006). Pupuk bio-slurry adalah 

produk samping pengolahan limbah berbahan kotoran sapi yang berbentuk padat dan cair 

menjadi bio gas yang sangat bermanfaat sebagai sumber nutrisi untuk tanaman (Handhaka, 

2012). Pupuk bio-slurry  bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan dan kesehatan lahan 
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pertanian sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas 

panen (Tim Biogas Rumah, 2012). 

Sejalan dengan kemajuan teknologi, kini beredar jenis pupuk organik buatan pabrik 

yang masih tergolong pupuk organik cair hayati bio-exstrim yang mengandung mikroba 

dekomposer atau mikroba selulotik, adalah sejenis mikroba yang berperan dalam meengurai 

atau memecah material organik. Penguraian bahan-bahan organik tersebut akan merombak 

sifat fisik material, dan akan melepaskan beberapa unsur hara, seperti nitrogen, phosphat, 

kalium, dan sulfur. Unsur hara yang dihasilkan dari proses penguraian ini akan dimanfaatkan 

oleh mikroorganisme untuk mendukung metabolisme tubuhnya. Mikroba yang terkandung 

didalam pupuk organik hayati ini berperan sebagai penambat N, phospat P, K dan unsur hara 

lainnya, diperkaya C-organik sangat tinggi sebagai media pembiakan mikroba dan percepatan 

penyehatan struktur tanah. Mikroba tersebut bermanfaat dalam proses biokimia di dalam 

tanah sehingga unsur hara menjadi lebih mudah diserap akar tanaman, akibatnya tanaman 

akan tumbuh lebih optimal. Pupuk hayati ini mengandung mikroba yang berguna untuk 

tanaman sehingga hasil produksi tanaman tetap tinggi dan berkelanjutan  (Anonim, 2012).  

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian penggunaan pupuk 

organik seperti kompos, pupuk kandang dan pupuk slury yang bisa dijadikan pupuk, media 

tanam dan campuran media tanah pada tanaman sayuran selada (Lactuca sativa L.). 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon tanaman selada terhadap 

berbagai media organik sebagai upaya untuk mendukung pengembangan pertanian organik, 

sedangkan kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang 

bermanfaat bagi para peneliti dan petani terutama sebagai pedoman teknik budidaya selada 

secara organik dengan pemberian pupuk organik sluri, pupuk kompos, pupuk kandang dan 

perbandingan media untuk mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman. 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental percobaan di 

Kelurahan Rembiga Mataram. Waktu pelaksanaan dari bulan September  sampai bulan  

Nopember 2017. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan  pola  faktorial 

yang  terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah   komposisi media organik yang terdiri 

dari 7 aras perlakuan, yaitu: PK (pupuk kandang), SL (slurry), KP (kompos), TPK 

(tanah+pupuk kandang), TSL (Tanah+slurry), TKP (tanah+kompos), TPSK 

(tanah+pukan+slurry+kompos). Faktor kedua adalah  aplikasi pupuk hayati Bio-Exstrim yang 

terdiri dari dua aras perlakuan, yaitu: B0 (tanpa pupuk) dan B1 (dengan pupuk Bio-Exstrim 

sesuai rekomendasi). Kedua faktor di atas dikombinasikan sehingga menghasilkan 14 

perlakuan. Setiap perlakuan diulang 5 kali sehingga terdapat 70 pot percobaan. kombinasi 

perlakuan dapat dilihat dibawah ini: 

1. PKB0 =  Pupuk Kandang Tanpa Pupuk Bio-exstrim  

2. PKB1  = Pupuk Kandang dengan Pemupukan Bio-exstrim Sesuai Rekomendasi 

3. SLB0    =  Slurry Tanpa Pupuk Bio-exstrim                    
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4. SLB1 =  Slurry dengan Pemupukan Bio-exstrim Sesuai Rekomendasi  

5. KPB0 =  Kompos Tanpa Pupuk Bio-exstim  

6. KPB1 = Kompos dengan Pemupukan Bio-exstrim Sesuai Rekomendasi 

7. TPKB0 =  Tanah + Pupuk Kandang Tanpa Pupuk  Bio-exstrim 

8. TPKB1 =  Tanah + Pupuk Kandang dengan Pupuk Bio-exstrim Sesuai Rekomendasi 

9. TSLB0 =  Tanah + Slurry Tanpa Pupuk Bio-exstrim  

10. TSLB1 = Tanah + Slurry dengan Pupuk Bio-exstrim Sesuai Rekomendasi 

11. TKPB0 =  Tanah + Kompos Tanpa Pupuk Bio-exstrim  

12. TKPB1 = Tanah+kompos dengan pupuk Bio-Exstrim sesuai rekomendasi 

13. TPSKB0  = Tanah + Pupuk Kandang + Slurry + Kompos Tanpa Pupuk Bio-exstrim  

14. TPSKB1 = Tanah+Pupuk Kandang +Slurry+Kompos dengan Pupuk Bio-exstrim 

Sesuai Rekomendasi 

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan Sidik ragam  pada taraf  nyata 5% dan 

untuk parameter yang berbeda nyata diuji lanjut menggunakan uji beda nyata  jujur (BNJ)  

pada taraf nyata 5%, serta dilakukan analisis regresi untuk mengetahui  laju pertumbuhan 

tinggi tanaman  dan jumlah daun tanaman selada. 

ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

 

Alat-alat yang  digunakan dalam penelitian ini adalah buku, pensil, bolpoin, cangkul, 

skop, gembor, pot (polybag) percobaan, penggaris, kertas label, sprayer, karung dan 

timbangan analitik Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

benih selada var. LE 873. KRIEBO, tanah, pupuk kandang, kompos yang sudah jadi, pupuk 

slurry, pupuk organik cair Bio-Ekstrim dan air.  

Pelaksanaan penelitian  

Persiapan Media Penelitian 

Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pupuk organik padat yakni, pupuk 

kandang, pupuk kompos, pupuk bio-slurry dan tanah sebagai campuran media. Media pupuk 

organik yang digunakan seperti pupuk kandang dibeli dari nursery yang ada di Dakota, 

kompos dari LH (Lembanga Lingkungan Hidup) Kota Mataram, pupuk slury didapat dari 

KLU. Pada Media tanah  dilakukan pengayakan menggunakan ayakan yang berdiameter 2 

mm dan ditempatkan pada polybag. Komposisi masing-masing media pada polybag yakni 

dilakukan dengan cara dibandingkan dengan menggunakan polibag percobaan ukuran 

12,5x25 cm sebanyak 1:1 sesuai perlakuan. Selanjutnya media yang sudah dimasukkan ke 

polibag akan diinkubasi dengan cara menjaga kelembaban  media  pada kapasitas lapang 

selama 7 hari. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keseimbangan sifat media organik seperti 

sifat fisika, kimia, dan biologi media  yang optimal. 

 

Persemaian Benih 

Persemaian benih selada dilakukan menggunakan polibag ukuran 50x50 

menggunakan campuran tanah dengan pupuk slurry dan sekam padi dengan perbandingan 
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1:1:1. Kemudian media persemaian  disiram untuk menjaga tanah agar  tetap lembab. Benih 

yang digunakan adalah benih selada var. LE 873. KRIEBO. 

 

Pemupukan dasar  

Pemupukan dasar dilakukan 3 hari sebelum pindah  tanam, pupuk dasar hanya diberikan 

pada perlakuan pupuk Bio-Ekstrim, pemupukan dasar ini bertujuan untuk menambah unsur 

hara pada media dan pupuk bisa beradaptasi dengan media. 

  

Penanaman 

Bibit selada ditanam pada media tanam yang telah diinkubasikan selama 7 hari. Bibit 

selada yang digunakan adalah bibit yang memiliki pertumbuhan yang sehat dan homogen. 

Bibit selada yang digunakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) batang tegak segar, (2) 

daun berwarna hijau segar, (3) memiliki jumlah daun sebanyak 4 helai, dan (4) tidak 

terserang hama atau penyakit.  

 

Penyiraman 

Penyiraman  dilakukan setiap hari yang bertujuan untuk menjaga kondisi tanah agar 

tetap basah hingga kisaran kapasitas lapang. dan jika terjadi hujan maka penyiraman tidak 

dilakukan.  

 

Penyulaman 

Penyulaman dilakukan pada tanaman sampel yang mati dan tidak tumbuh. Penyulaman 

dilakukan dengan mengganti tanaman  dengan  menggunakan tanaman selada lainnya yang 

berumur sama yang sudah dipersiapkan. Penyulaman dilakukan sampai tanaman berumur 14 

hst (hari setelah tanam). 

 

Pemupukan Susulan 

Pemupukan susulan dilakukan setelah tanaman berumur 2 mst (minggu setelah tanam. 

Pemupukan susulan hanya diberikan pada perlakuan pemupukan bioekstrim sesuai 

rekomendasi.  

Penyiangan 

Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut langsung gulma yang tumbuh  dalam pot 

percobaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga tanaman selada  agar tetap sehat dan tidak terjadi 

kompetisi unsur hara, cahaya dan air. 

 

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman 

Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan cara mekanik dengan 

cara mencabut secara langsung gulma yang tumbuh di area tanaman. 

 

Panen 

Pemanenan dilakukan  secara bertahap dari  umur 42-60  hari setelah tanam. 

 

Parameter   Pengamatan 
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Parameter  tanaman yang diamati dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan tinggi 

tanaman, laju pertambahan jumlah daun, umur panen tanaman dan berat berangkasan basah 

tanaman. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dari percobaan ini dianalisis menggunakan analisis sidik ragam 

pada taraf nyata 5%. Untuk mengetahui perlakuan yang berbeda nyata, maka dilakukan uji 

lanjut dengan menggunakan BNJ pada taraf nyata 5%. Laju pertumbuhan tinggi tanaman dan 

jumlah daun, dianalisis menurut regresi korelasi linier menggunakan  microsoft excel dan 

aplikasi minitab pada taraf nyata 5%. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Data hasil pengamatan dalam kajian uji respon tanaman selada (Lactuca Sativa L.) 

pada berbagai komposisi media organik  telah dianalisis dan disajikan dalam 2 sub pokok 

bahasan yaitu: pertumbuhan tanaman selada dan hasil tanaman  selada. Rekapitulasi analisis 

sidik ragam respon tanaman selada terhadap komposisi media dan pupuk serta interaksinya 

disajikan dalam tabel 1. 

  

Rekapitulasi Sidik Ragam  

Tabel 1.  Rangkuman Hasil Analisis Sidik Ragam Pengaruh Media, Pupuk, dan Interaksi 

Terhadap Pertumbuhan, Hasil dan umur Panen Tanaman Selada  

NO PARAMETER 
SUMBER KERAGAMAN 

MEDIA PUPUK Media*pupuk 

1 
Laju pertumbuhan  Tinggi Tanaman 

(cm/minggu) 
S S S 

2 
Laju pertumbuhan Jumlah Daun 

(helai/minggu) 
S NS NS 

3 Umur Panen (hst) S S S 

4 
Berat berangkasan basah 

(gram/tanaman) 
S NS NS 

Ket:  HST = Hari Setelah Tanam, Ns = non-signifikan ,S = signifikan  

  

Tabel rekapitulasi sidik ragam di atas menunjukkan bahwa komposisi media organik 

berbeda nyata terhadap semua parameter pengamatan yakni laju pertumbuhan tinggi, 

pertambahan jumlah daun, umur panen, dan berat berangkasan basah tanaman. Faktor tunggal 

aplikasi pupuk Bio-Exstrim sesuai rekomendasi berbeda nyata terhadap laju pertambahan 

tinggi dan berat berangkasan basah tanaman, interaksi antara komposis media dan pupuk bio-

exstrim sesuai rekomendasi berbeda nyata terhadap laju pertambahan tinggi dan umur panen 

selada.  

Proses pertumbuhan menunjukkan pertambahan ukuran dan berat tanaman yang tidak 

dapat balik (irreversibel) yang mencerminkan pertambahan protoplasma melalui reaksi air, 

C02 dan garam-garam organik dirubah menjadi bahan hidup yang mencakup pembentukan 
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karbohidat (proses fotosintesis), pengisapan dan gerakan air dan hara (proses absorb dan 

translokasi), penyususan perombakan protein dan lemak dari persenyawaan organik (proses 

metabolisme) dan tenaga kimia yang dibutuhkan didapat dari respirasi (Salisbury, 1992) 

Hasil uji BNJ  pada taraf 5 % menunjukkan  pengaruh tunggal faktor media dan 

pupuk bio-exstrim sesuai rekomendasi terhadap laju pertumbuhan tinggi, pertambahan 

jumlah daun tanaman selada disajikan dalam tabel 2. 

Tabel 2. Pengaruh Faktor Tunggal  Media dan Pupuk Terhadap Laju Pertumbuhan tinggi dan 

jumlah daun  Tanaman selada.  

Media  
Laju Pertumbuhan  

TT (cm/minggu) JD (helai/minggu) 

PK                0,14 c   0,08 ab 

SL                0,24 abc 0,12 a 

KP                0,27 ab 0,11 a 

TPK                0,14 c  0,05 b 

TSL                0,29 a   0,11 a 

TKP                0,18 abc    0,08 ab 

TPSK                0,14 c    0,06 ab 

BNJ 5%                 0,12 0,043 

Pupuk  

  B0 0,17 b 0,092  

B1 0,23 a 0,082  

BNJ 5% 0,042 - 
 Keterangan:   PK (pupuk kandang), SL (slurry), KP (kompos), TPK ( tanah+pupuk kandang), TSL 

(tanah+slurry), TKP (tanah+kompos), TPSK (tanah+pupuk kandang + slurry + kompos), B0( 

tanpa pupuk Bio-Exstrim), B1 (dengan pupuk Bio-Exstrim), angka-angka yang diikuti dengan 

huruf yang sama pada kolom yang sama tidak  berbeda nyata pada uji lanjut BNJ 5%. 

 

Hasil analisis keragaman (Tabel 2) menunjukkan respon tanaman selada terhadap 

pemberian komposisi media organik memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap laju 

pertambahan tinggi tanaman dan laju pertambahan jumlah daun selada. Komposisi media 

TSL (tanah+slurry) memiliki rata-rata tertinggi (0,29 cm/minggu) dan terendah pada 

perlakuan PK (pupuk kandang), TPK (tanah+pupuk kandang), dan TPSK (tanah + pukan + 

slurry + kompos) (0,14cm /minggu). Komposisi media berpengaruh nyata terhadap laju 

pertambahan jumlah daun media SL (slurry) memiliki rata-rata nilai tertinggi (0,12 helai 

perminggu) dan terendah pada perlakuan media TPK (tanah+pukan) dan TPSK  (tanah 

+pukan + slurry+kompos). Hasil uji lanjut pemberian pupuk menunjukkan hasil yang berbeda 

nyata perlakuan pupuk Bio-Exstrim sesuai rekomendasi lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan tanpa pupuk.  

Aplikasi komposisi media yang berbeda nyata terhadap laju pertumbuhan tinggi dan 

jumlah daun disebabkan karena media SL dan TSL memiliki unsur hara yang terkandung 

terutama N total  lebih tinggi yakni sekitar 1,14 %(data terlampir).  
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Aplikasi pupuk Bio-exstrim sesuai rekomendasi berbeda nyata terhadap laju 

pertumbuhan tinggi tanaman. Hal  ini diduga karena pupuk bio-exstrim merupakan pupuk 

hayati  yang langsung berfungsi  sebagai  dekomposer sehingga banyak mengandung unsur 

hara dan mikroba dalam pupuk yang menyebabkan tanaman tumbuh dengan baik dan 

mendapatkan hasil yang maksimal. Supadno  (2011) menyatakan bahwa pupuk Bio-exstrim 

adalah pupuk hayati yang mengandung mikroba yang dapat mengurai dan meningkatkan 

ketersediaan unsur hara dalam tanah sehingga berdampak pada pertumbuhan dan hasil 

tanaman Pertumbuhan tanaman sangat ditentukan oleh kecukupan hara Nitrogen, unsur 

Nitrogen memiliki fungsi menunjang pertumbuhan vegetatif tanaman sebagai komponen 

penyusun klorofil sehingga dapat mendorong pertumbuhan dengan cepat, yaitu meningkatkan 

tinggi dan jumlah daun tanaman.  

Pengaruh interaksi komposisi media dan pupuk terhadap laju pertumbuhan tinggi dan 

jumlah daun tanaman ditampilkan pada tabel 3.  

 

Tabel 3. Pengaruh Interaksi Komposisi Media dan Pupuk Terhadap Laju Pertumbuhan Tinggi    

dan Jumlah Daun Tana man Selada  

Interaksi  
Laju Pertumbuhan  

TT (cm/minggu) JD (helai/minggu) 

PKB0 0,13 b 0,08  

PKB1 0,15 b 0,08  

SLB0   0,19 ab 0,12  

SLB1   0,28 ab 0,11  

KPB0   0,24 ab 0,11  

KPB1   0,29 ab 0,11  

TPKB0                 0,14 b 0,04  

TPKB1                 0,15 b 0,06  

TSLB0   0,22 ab 0,09  

TSLB1 0,36 a 0,13  

TKPB0   0,17 ab 0,08  

TKPB1   0,20 ab 0,08  

 TPSKB0 0,13 b 0,05  

TPSKB1 0,16 b 0,06  

BNJ 5% 0,19 - 
Keterangan PKBO (pupuk kandang tanpa pupuk), PKB1 (Pupuk kandang dengan pemupukan), SLB0 (slurry 

tapa pemupukan), SLB1 (slurry dengan pemupukan), KPB0 (kompos tanpa pupuk), KPB1 (kompos 

dengan pemupukan), TPKB0 (tanah+pupuk kandang tanpa pupuk), TPKB1 (  tanah+pupuk kandang 

dengan pemupukan), TSLB0( tanah+slurry tanpa pupuk), TSLB1 (tanah+slurry dengan pupuk), 

TKPB0 (tanah+kompos tanpa pupuk), TPSKB0 (tanah+pupuk kandang+slurry+kompos tanpa 

pupuk), TPSKB1 (tanah+pupuk kandang+slurry+kompos dengan pupuk), angka-angka yang diikuti 

dengan huruf yang sama pada kolom yang sama  tidak  berbeda nyata pada uji lanjut BNJ 5% 

 

Tabel 3 menunjukkan adanya interaksi antara media dengan pupuk terhadap laju 

pertumbuhan tinggi tanaman. Kombinasi perlakuan TSLB1 memiliki nilai tertinggi (0,36 

cm/minggu) dan  tidak berbeda nyata dengan perlakuan SLB0, SLB1, KPB0, KPB1, TSLB0, 

TKPB0,TKPB1 dan berbeda nyata dengan perlakuan PKB0, PKB1, TPKB0, TPKB1, 

TPSKB0, TPSKB1. Hal ini disebabkan karena kedua faktor saling mempengaruhi satu sama 
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lain, penggunaan komposisi media organik yang memiliki  kandungan unsur hara lengkap 

walaupun dalam jumlah yang sedikit serta penambahan pupuk Bio-ekstrim sesuai 

rekomendasi dapat menjadikan unsur hara yang ada di dalam media lebih banyak dan dapat 

diserap oleh tanaman dengan meningkatnya pertumbuhan tinggi tanaman selada.  Doberman 

dan Fairhurst (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman sangat ditentukan oleh 

kecukupan hara N. Unsur N memiliki fungsi menunjang pertumbuhan vegetatif tanaman 

sebagai komponen penyusun klorofil sehingga dapat mendorong pertumbuhan dengan cepat, 

yaitu meningkatkan tinggi tanaman. Sedangkan interaksi antara media dengan pupuk 

terhadap laju pertambahan jumlah daun tidak berbeda nyata. 

Fase linier, pertambahan ukuran berlangsung secara konstan, biasanya pada laju 

maksimum selama beberapa waktu lamanya. Pada batang tak bercabang fase linier 

disebabkan oleh aktivitas yang konstan dari meristem apikal. Dalam fase vegetatif dan fase 

produktif, fase vegetatif tampak dari perkembangan akar, batang,  dan daun. Fase vegetatif 

berhubungan dengan  pembelahan sel, pemanjangan sel dan tahap pertama differensiasi. 

Proses pembelahan sel diperlukan karbohidrat dalam jumlah yang besar karena dinding sel 

terbentuk dari selulose dan protoplasmanya dari gula. Pembelahan sel terjadi dalam jaringan 

meristematis pada titik tumbuh batang daun, ujung akar dan kambium (Anonim, 2016).   

Pengaruh tunggal faktor media dan pupuk terhadap berat berangkasan basah dan umur 

panen  tanaman selada disajikan pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Pengaruh Faktor Tunggal Media dan Pupuk  Terhadap Hasil (Gram/tanaman ) dan   

Umur Panen Tanaman 

Media  Umur  Panen (hst) Berat (gram/tanaman) 

PK   50,5 bc  23,2 ab 

SL 49,4 c 28,0  a 

KP 48,6 c  20,1 ab 

TPK    57,3 ab 19,3 ab 

TSL 47,4 c  22,0 ab 

TKP 57,7 a               16,5 b  

TPSK  57,6 a               15,6 b 

BNJ 5% 7 10,5 

pupuk    

B0 53,9 a 19  

B1 51,4 b 22  

BNJ 5% 2,5  
Keterangan: PK (pupuk kandang), SL (slurry), KP (kompos), TPK (tanah+pupuk kandang), TSL (tanah+slurry), 

TKP (tanah+kompos), TPSK (tanah+pupuk kandang+slury+kompos), B0( tanpa pupuk Bio-

Exstrim), B1 (dengan pupuk Bio-Exstrim), angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama 

pada kolom yang sama berbeda nyata pada uji lanjut BNJ 5%, hst =hari setelah tanam 

 

Tabel 4 hasil uji BNJ, umur panen selada menunjukkan media PK lebih awal 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain, namun secara analisis statistik menunjukkan 

perlakuan PK (pupuk kandang) berbeda nyata dengan TPK,  TKP dan TPSK, dan tidak 

berbeda nyata dengan SL, KP, dan TSL. Umur  panen selada berkisar antara  45,2-57,7 hst, 
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Sedangkan untuk  berat berangkasan basah tanaman selada pada media SL (slurry)   lebih 

tinggi dan berbeda nyata dari media PK( pupuk kandang, KP (kompos), TKP 

(tanah+kompos),TPSK(tanah+pukan+slurry+kompos), namun tidak berbeda nyata dengan 

media TSL (tanah+slurry). Berat berangkasn basah tanaman berkisar antara 15,6 – 28 gram 

 Perlakuan pupuk (B1) dengan pemupuka  rekomendasi tidak berbeda nyata dengan  

perlakuan (B0) tanpa pemupukan terhadap umur panen, sedangkan perlakuan B1 

(pemupukan bio-exstrim) berbeda nyata dengan perlakuan (B0) tanpa pemupukan. Hal ini 

menunjukkan  bahwa dengan  penambahan pupuk pada semua perlakuan dapat meningkatkan 

hasil tanaman karena unsur hara dapat tersedia dan diserap oleh tanaman. 

Pengaruh Interaksi Komposisi Media dengan Pupuk Terhadap Umur Panen dan Berat 

Berangkasan Basah Tanaman disajikan dalam tabel 5. 

Tabel 5. Pengaruh Interaksi Komposisi Media dengan Pupuk Terhadap Umur Panen dan   

Berat Berangkasan Basah Tanaman  

Interaksi  Umur Panen (hst) Berat (gram) 

PKB0              51,6 abc 22 

PKB1              49,4 abc 24,4 

SLB0              50,4 abc 25,2 

SLB1              48,4 bc 30,8 

KPB0              48,0 bc 17,6 

KPB1              49,2 abc 22,6 

TPKB0              59    ab 19,2 

TPKB1              55,6 abc 19,4 

TSLB0              49,2 abc 16,8 

TSLB1              45,6 c 27,2 

TKPB0              59    ab 17,2 

TKPB1              56,4 abc 15,8 

TPSKB0              60    a 15 

TPSKB1              55,6 abc 16,2 

BNJ 5% 11,4  - 
Keterangan: hst =hari setelah tanam, PKBO (pupuk kandang tanpa pupuk Bio-Exstrim), PKB1 (Pupuk kandang 

dengan pemupukan), SLB0 (slury tapa pemupukan), SLB1 (slury dengan pemupukan), KPB0 

(kompos tanpa pupuk), KPB1 (kompos  dengan pemupukan), TPKB0 (tanah+pupuk kandang tanpa 

pupuk), TPKB1 (  tanah+pupuk kandang dengan pemupukan), TSLB0( tanah+slury tanpa pupuk), 

TSLB1 (tanah+slury dengan pupuk), TKPB0 (tanah+kompos tanpa pupuk), TPSKB0 (tanah+pupuk 

kandang+slury+kompos tanpa pupuk), TPSKB1 (tanah+pupuk kandang+slury+kompos dengan 

pupuk), angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak  berbeda 

nyata pada uji lanjut BNJ 5% 

 

Tabel 5 menunjukkan adanya interaksi antara komposisi media dengan pupuk 

terhadap umur panen selada. Kombinasi perlakuan TSLB1 memiliki rata-rata umur panen 

lebih cepet yakni 45,6 hst dan berbeda nyata dengan perlakuan TPSKB0 dengan rata-rata 60 

hst, umur panen selada berkisar antara 45,6-60 hst. Interaksi antara  kombinasi media dan 

perlakuan pupuk menghasilkan berat berangkasan basah yang tidak berbeda nyata, namun 

ada kecendrungan perlakuan SLB1 (Slurry dengan perlakuan pupuk Bio-Exstrim) 

menghasilkan berat berangkasan basah lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya. Berat berangkasan basah tanaman berkisar antara 15-30,8 gram/tanaman. 
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Interaksi  media dan pupuk bio-exstrim terhadap hasil tanaman yaitu umur panen 

berpengaruh, tetapi tidak berpengaruh terhadap berat berangkasan basah tanaman.  Umur 

panen yang berbeda nyata mempengaruhi bobot basah  tanaman. Hal ini diduga karena pada 

tanaman yang lambat dipanen dapat menyesuaikan berat seiring berjalannya waktu dan 

menyebabkan berat berangkasan tanaman tidak berbeda nyata.   Penyerapan unsur hara yang 

optimal akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hal ini diperkuat oleh Parnata (2004), 

tumbuhan memerlukan  nitrogen untuk pertumbuhan terutama pada fase vegetatif yaitu 

pertumbuhan cabang, daun dan batang, nitrogen juga bermanfaat dalam proses pembentukan 

hijau daun atau klorofil. Klorofil sangat berguna untuk membantu proses fotosintesis, selain 

itu nitrogen bermanfaat dalam pembentukan protein, lemak dan berbagai persenyawaan 

organik lainnya, hasil fotosintesis tersebut akan ditranslokasikan ke organ-organ tanaman 

seperti batang dan daun sehingga mengakibatkan peningkatan bobot segar tanama  

 

KESIMPULAN  

 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Faktor komposisi media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan, bobot basah, dan 

hari panen  tanaman selada 

2. Faktor pupuk berpengaruh  terhadap pertumbuhan tanaman yakni pada tinggi tanaman 

dan umur panen tanaman. 

3. Interaksi antara media dengan pupuk berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan 

umur panen selada. Kombinasi perlakuan TSLB1 (tanah+slurry dengan pupuk Bio-

Exstrim sesuai rekomendasi  menjadi media yang cenderung memiliki nilai lebih baik  

dari tinggi tanaman, jumlah daun  dan umur  panen tanaman selada.  
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